بسم هللا الرمحن الرحيم

جواب سؤال
اتفاق السويد وتداعياته على مأساة اليمن
السؤال :يف  2018/12/18نشر موقع فرانس ( :24اندلعت اشتباكات يف مدينة احلديدة ابليمن بني القوات املوالية

للحكومة واحلوثيني بُ ْعيد دقائق من بدء سراين اتفاق اهلدنة املربم برعاية األمم املتحدة ...فرانس  24يف ...)2018/12/18
(صرح أحد أعضاء وفد مجاعة "أنصار هللا" بشأن اتفاق السويد أبنه مل
ويف  2018/12/17نشر موقع" sputnikعريب"َّ :
فرد على ذلك وزير اإلعالم اليمين معمر اإلرايين أبن هذه التصرحيات
يتضمن تسليم ميناء احلديدة أو خروج احلوثيني من املدينة َّ
نص على انسحاب املليشيات من
تُعد مبثابة انقالب على االتفاق ذاته الذي مل جيف حرب توقيعه ،مشددا على أن االتفاق َّ
احلديدة وموانئها احلديدة والصليف وراس عيسى)...
والسؤال هو :كيف يكون هذا اخلالف يف نص االتفاق ومل جيف حرب توقيعه؟! وكيف تندلع االشتباكات بُ ْعيد دقائق من

سراينه؟ وإذن فلماذا هذا الرتحيب األمريكي والربيطاين ابالتفاق؟ وهل يتوقع انتهاء مأساة اليمن هبذا االتفاق؟ وجزاك هللا خريا.

اجلواب :قبل اخلوض يف موضوع اتفاق السويد الذي بدأت حماداثته اخلميس املوافق  2018/12/6وانتهت ابملصافحة
الظاهرية يف  !2018/12/13قبل ذلك ال بد من إمجال األوضاع اليمنية على النحو التايل:
أولا :بعد سيطرة احلوثيني على صنعاء وطردهم الفعلي حلكومة هادي من العاصمة وسيطرهتم على معظم اليمن أصبحوا يف

أمس احلاجة لنوع من "الشرعية" إلضفائه على حكمهم .وكانت أمريكا حتاول إكساهبم تلك "الشرعية" ...ولكن هذا مل يكن
سهال ،فالوسط السياسي يف اليمن موال لإلجنليز بشكل كبري ،ولذلك كان أكرب ما كانت تطمح إليه أمريكا هو القبول
ابحلوثيني جزءا فاعال يف اخلريطة السياسية لليمن ،فاحلوثيون فئة قليلة يف مشال اليمن وخاصة يف صعدة ،وليس هلم قبول عند
عامة الناس لذلك عملت أمريكا على دعم احلوثيني ليصبحوا عنصرا فاعال يف اليمن حبيث ال يستمر أي حكم دوهنم ،وكان
ذلك ابخلطوات التالية:
 -1جعلت السعودية تتدخل "عاصفة احلزم" بعمليات جوية ليس للقضاء على احلوثيني ،وإال ألدخلت قوات برية ،بل
ليظهر احلوثيون مدافعني عن اليمن أمام الطائرات احلربية ،فيظهروا مظلومني ،ويف الوقت نفسه أبطاال ،فيحصلوا على القبول
الشعيب ،وعلى الرأي العام...
 -2جعلت هادي الرئيس اليمين املوايل لإلجنليز ،جعلته كاألسري يف السعودية ومن مث يسهل الضغط عليه كلما تطلبت
خمططاهتا ذلك.
 -3أثَّرت على جملس األمن إلرسال مبعوثني لليمن من املوالني هلا وجنحت يف ذلك ،فكان مجال بن عمر ،وولد الشيخ
املوالني هلا...
أما بريطانيا ،وهي صاحبة النفوذ يف اليمن لعشرات السنني ،فتعلم أبن احلراك يف اجلنوب واحلوثيني يف الشمال هم أدوات
أمريكا الخرتاق نفوذها الكاسح يف اليمن ،وبدخول احلوثيني صنعاء وابقي اليمن وحصوهلم على دعم عسكري إيراين كبري رأت

بريطانيا أن نفوذها يف اليمن بدأ يهتز ،وخاصة بعد الدور السعودي يف اليمن ،هلذا سارعت بريطانيا للرد على خمططات أمريكا
وأدواهتا:
أ -إبراز دور إمارايت ملوازاة ذلك الدور السعودي ،وفعال كان لإلمارات دور حاسم يف استعادة مدينة عدن وابقي مناطق
اجلنوب من أيدي احلوثيني ،وبواسطة هذا الدور أوجدت حراكا جنوبيا حيَّدت مبوجبه عمالء أمريكا يف احلراك وجعلت دورهم
اثنواي ،فأمنت اجلنوب.
ب -أدخلت عميلها العريق علي صاحل يف الشمال على خط احلوثيني فأصبح صاحبهم ويف صفهم ليكون لإلجنليز دور
مع احلوثيني إذا أصبح هلم شأن ،وكاد ينجح يف مهمته قبل أن يقوموا ابغتياله...
ج -عملت جاهدة إلرسال مبعوث أممي موال هلا ،وقد َّ
متكنت من ذلك فتم تعيني الربيطاين مارتن غريفيث مبعواث دوليا
جديدا يف اليمن.
صلب احلوثيني هو الدعم اإليراين ،وبعد إغالق مطار صنعاء والسيطرة على موانئ
اثنيا :كانت بريطانيا تعلم أن ما يقيم ُ

اجلنوب فقد أصبح ميناء احلديدة هو الشراين شبه الوحيد إليران لكي توصل دعمها إىل احلوثيني .لذلك توجهت اإلمارات إىل
اجه برفض أمريكي كبري حتت عناوين إنسانية ،وأن ميناء
احلديدة للسيطرة عليها ،وكانت التوجهات واملعارك حول احلديدة تُو َ
احلديدة ميد اليمن ابملساعدات ملاليني اليمنيني ،وكأن أمريكا لديها اعتبار لإلنسانية اليت داستها هي وعمالؤها يف سوراي حتت
أقدام األمم املتحدة حبصار املدن اخلانق والرباميل املتفجرة ...ولكنها كانت تريد إجياد املربرات ليبقى ميناء احلديدة مفتوحا
للدعم العسكري اإليراين ،الذي أصبح منذ عام أو يزيد يشمل الصواريخ البالستية اليت أخذ احلوثيون إبطالقها على السعودية،
املسرية يطلقوهنا على أهداف يف دولة اإلمارات ...ويف املقابل كانت السعودية تُناور بطائراهتا دون الضرب
وكذلك الطائرات َّ
الفعلي على َمقاتل احلوثيني ،فمثال قوات احلوثيني حتاصر تعز ومواقع قواهتا العسكرية مكشوفة للمراقبة اجلوية وليس صعبا ضرب
هذه القواعد وفك احلصار ،ومع ذلك ما زال احلصار قائما! أما اإلمارات فكانت تقاتل احلوثيني فعال حىت إهنا كادت تطرد
احلوثيني من احلديدة لوال ضغوط أمريكا عن طريق السعودية!
وهكذا فقد كانت خمططات أمريكا وأدواهتا ال تلتقي مع خمططات بريطانيا وأدواهتا ،فأمريكا كانت تنحو للتسوية
السياسية بعد أن ضمنت سيطرة للحوثيني على أجزاء مهمة يف اليمن ،وأما بريطانيا فقد كانت تنتظر املزيد من اهلزائم للحوثيني
ليقبلوا االنسحاب أي يعودوا إىل مربع صعدة قبل الذهاب إىل التسوية السياسية الفعلية ،ولذلك فكل املفاوضات السابقة
كانت ال تعدو كوهنا "ألعااب" سياسية لتمضية الوقت ،ومن مث كانت تلك اجلوالت فاشلة مثل مفاوضات الكويت،
ومفاوضات جنيف أوائل أيلول املاضي ،إذ مل يصل وفد احلوثيني...إخل وهكذا فشلت املفاوضات ووقف احلوثيون أمام خماطر
كبرية تتمثل بقرب استيالء القوات املدعومة إماراتيا على احلديدة ومينائها ،بعد أن أصبحت على مشارفها .ويف هذه األثناء
كان الدور األبرز هو لدولة اإلمارات اليت حتشد وجتند املليشيات احمللية ملعارك احلديدة ،وكانت السعودية يف موقف ُحمَرج ال
ميكنها معه رفض هذا التوجه اإلمارايت نظرا لكوهنما "حليفني" ظاهراي يف احلرب اليمنية ضد هدف معلن هو احلوثيني! وألن
أمريكا متنع هجوم احلديدة ،فقد اختارت اإلمارات ،ومن ورائها بريطانيا ،توقيتا تكون فيه أمريكا منهمكة مبا هو أهم ،إذ
اشتعلت معارك احلديدة يومي  8و( 2018/6/9احلرة  )2018/6/10يف وقت كانت فيه أمريكا منهمكة بشكل كبري
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ابلتحضري لقمة ترامب مع زعيم كوراي الشمالية اليت انعقدت يف سنغافورة  ،2018/6/12أي اختارت توقيتا تكون فيه أمريكا
شبه مشلولة عن وقف اهلجوم ...وهكذا كان ،فقد فشل جملس األمن يف وقف معارك احلديدة (فشل جملس األمن الدويل أمس
اخلميس يف االتفاق على تعليق فوري هلجوم يشنه التحالف العريب بقيادة السعودية واإلمارات على مدينة احلديدة ...اجلزيرة نت
 .)2018/6/15ومن مثَّ أصبحت معارك احلديدة واحتماالت سيطرة اإلمارات واملليشيات املدعومة منها على ميناء احلديدة
أكرب خطر يهدد حكم احلوثيني يف اليمن ،لذلك جند له احلوثي كل قواه ملنع حتقيقه ،وجندت أمريكا مسؤوليها للتباكي على
الوضع اإلنساين يف اليمن ،وأن ميناء احلديدة هو شراين ملنع اجملاعة يف اليمن ...وكانت اإلمارات وحلفاؤها احملليون يتحينون
الفرص الدولية لشن املزيد من اهلجمات وحماولة حتقيق تقدم على األرض يفضي إىل فرض األمر الواقع على املدينة وامليناء،
األمر الذي حتقق جزئيا ،وأصبح اكتماله خطرا كبريا حيدق ابحلوثيني ،وابلتايل بنفوذ أمريكا القادم يف اليمن .وخالل الشهور
املاضية أصبحت املعارك املتقطعة حول احلديدة هي اجلزء األخطر يف احلرب اليمنية ،وخباصة أن أمريكا مل تكن بقادرة على فك
التحالف السعودي اإلمارايت يف اليمن ،وال بقادرة على وقف احلرب من طرف السعودية وحدها ،ملا يف ذلك من أضرار جسيمة
تلحق ابلدور السعودي يف قيادة دويالت اخلليج ،وظل الوضع يراوح مكانه حىت جاءت مسألة احلرج السعودي الكبري الذي
أعقب اغتياهلا الوحشي للصحفي السعودي مجال خاشقجي أوائل تشرين أول ...2018
اثلثا :ابغتيال الصحفي السعودي خاشقجي يف اسطنبول فقد ظهرت ظروف جديدة حول السعودية أمكن توظيفها
أمريكيا ملصاحلها:
 -1لقد أقدمت أجهزة األمن السعودية على تنفيذ عمل وحشي يف قنصليتها إبسطنبول ،كان سببا لشن محلة اتسمت
بطابع دويل ضد السعودية مطالبة ضمنا ،وأحيان علنا ،مبحاسبة ويل العهد السعودي حمـمد بن سلمان ملسؤوليته يف تنفيذ عمل
شائن مناف ألي قيم إنسانية .وعلى الرغم من ارتكاب السعودية وغريها من احلكام اجملرمني يف املنطقة اإلسالمية من األعمال
الشائنة حبق مواطنيها ما يفوق اغتيال الصحفي السعودي إبسطنبول ،إال أن هذا العمل توفَّر به من العاطفية الظاهرة ما محل
الدول على شديد إدانته .وكانت الدول األوروبية تريد أن تستخدم هذا إلضعاف عميل أمريكا ابن سلمان أو إبعاده عن احلكم
إن استطاعت ،لكن أمريكا قد سارعت بتوفري الغطاء الدويل البن سلمان عرب تغريدات الرئيس ترامب اليت تُعرب عن الثقة مبا
يقوله ويل العهد السعودي ،فتُبعد عنه التهمة .وكان ترامب جياهر أبنه لن يتخلى عن عقود السالح مع السعودية مبا هلا من
فوائد للحد من البطالة يف أمريكا ،ما زاد من ضغط أعضاء الكونغرس على إدارة ترامب اليت ا ُهتمت أبهنا تبيع ما يسميه أعضاء
يف الكونغرس "قيم أمريكا" لقاء املال السعودي ...ومن مث أصدر اجمللس ما يشبه التنديد الفاضح لدفاع ترامب عن حممد بن
سلمان( :فيما ميثل توبيخا اترخييا ندرا للرئيس دونلد ترامب ،صوت جملس الشيوخ األمريكي يوم اخلميس أتييدا إلهناء الدعم
العسكري األمريكي للحرب يف اليمن ومحَّل ويل العهد السعودي األمري حمـمد بن سلمان املسؤولية عن قتل الصحفي السعودي
مجال خاشقجي ...ويف خطوة اترخيية صوت أعضاء جملس الشيوخ أبغلبية  56صوات مقابل  41إلهناء الدعم العسكري
للحملة اليت تقودها السعودية يف اليمن ...رويرتز .)2018/12/14
 -2وملا راجت تصرحيات كثرية ألعضاء يف الكونغرس عن ضرورة وقف التعامل مع ويل عهد السعودية "العميل األمريكي
املخلص هلم" وندى البعض بوقف توريدات السالح إليها ،األمر الذي يتباهى به ترامب ملا له من أثر يف خلق الوظائف يف
أمريكا ،حينها سارعت إدارة ترامب إىل بذل الوسع لصرف األنظار عن الرتكيز على قضية خاشقجي واهتام السعودية هبا ،إىل
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قضية أخرى مهمة تُظهر السعودية مع حقوق اإلنسان ومع السلم والسالم وأهنا تتعاون مع األمم املتحدة ...ومت إبراز ابن
سلمان يف التعاون خالل حماداثت السويد( :ومن املقرر أن حيضر األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو جوترييش احملاداثت
اخلتامية يف السويد دعما جلهود مبعوثه للسالم يف اليمن لبدء عملية سياسية إلهناء احلرب املستمرة منذ حنو أربع سنوات .وقالت
وكالة األنباء السعودية الرمسية إن جوترييش اتصل هاتفيا بويل العهد السعودي األمري حمـمد بن سلمان ملناقشة "مستجدات
األوضاع يف الساحة اليمنية ،واجلهود املبذولة بشأهنا" ...رويرتز  .)2018/12/12وقد ركز أنطونيو غوترييش ،األمني العام
لألمم املتحدة على إسهام ابن سلمان( :كشف أنطونيو غوترييش ،األمني العام لألمم املتحدة ،يف مؤمتر صحفي نقلته قناة
"العربية" ،اليوم اخلميس عن الدور الذي لعبه ويل العهد السعودي ،األمري حممد بن سلمان ،يف اتفاق اليمن التارخيي اليوم بني
أنصار هللا واحلكومة اليمنية ...وقال نئب الناطق ابسم األمم املتحدة ،فرحان حق ،لصحفيني يف مقر األمم املتحدة بنيويورك،
اليوم اخلميس ،إن غوترييش يشعر أن إسهام ويل العهد "كان مهما للغاية لنتيجة املشاورات" Sputnik ...عريب
 )2018/12/13وهكذا أبرزت أمريكا دوره بشكل الفت للنظر لدرجة جعلت غريفيث مضطرا ملدح هذا الدور"( :وقال
غريفيث يف إفادة عرب دائرة تلفزيونية مغلقة من األردن أبن أطراف مفاوضات اليمن جنحت يف التوصل إىل اتفاق "...وأضاف
"أشكر ويل العهد السعودي صاحب السمو امللكي األمري حممد بن سلمان الذي أكد على دعمه احليوي والشخصي هلذه
يتبني أن أمريكا كانت مهتمة بعقد االتفاق لثالثة أمور:
العملية ...موقع الوطن نيوز  ...)2018/12/14من كل ذلك َّ
األول :حتسني صورة السعودية ،والثاين :إزالة احلرج الدويل عن السعودية والتغطية على مسألة الصحفي السعودي،
والثالث :ابتزاز السعودية ماليا! وهذا هو األهم عند ترامب ...فأمريكا ابلتأكيد ال تقوم بتحسني الصورة وإزالة احلرج لسواد

عميليها حمـمد بن سلمان وأبيه ،بل إن أمريكا هبذا التصرف مع ابن سلمان وأبيه ستَظهر أهنا أنقذهتم من "ورطة" ومن مث
أعني ْ
تستغلها يف "شفط" املزيد من أموال النفط السعودية كثمن إلزالة احلرج الدويل عنهما ،وهذا يناسب عقلية ترامب التجارية
"االبتزازية" القائمة على سياسة ادفع!
 -3وما يشري إىل هذا االهتمام األمريكي بعقد هذا االتفاق هو ما صدر عن املسئولني يف أمريكا وكذلك قوة الصياغة ملا
صدر ،ومنها:
 (دعت الوالايت املتحدة األمريكية إىل وقف إطالق النار يف اليمن خالل  30يوما ،مشددة على ضرورة وقف التحالفالعريب بقيادة السعودية ،قصف املناطق املأهولة ابلسكان املدنيني يف اليمن .وطالب وزير الدفاع ،جيمس ماتيس ،أطراف الصراع
اليمين بوقف إطالق النار خالل  30يوما ،والدخول يف مفاوضات جادة إلهناء احلرب ابلبالد .وقال ماتيس ،خالل كلمة
ألقاها يف ندوة نظمها معهد السالم األمريكي ابلعاصمة واشنطن ،أمس الثالاثء"( :من أجل حل طويل األجل نريد وقف
إطالق النار ،واالنسحاب من احلدود ،ووقف الغارات اجلوية ،وأن جيلس اجلميع على طاولة املفاوضات خالل  30يوما".
وأكد أن "على األطراف املتحاربة يف اليمن التحرك قدما حنو جهود السالم" ،واتبع" :حنتاج إىل فعل ذلك خالل الثالثني يوما
القادمة ،وأعتقد أن السعودية واإلمارات على استعداد للمضي يف األمر" ...اخلليج أونالين )2018/10/31
 إرسال أمريكا لألمني العام لألمم املتحدة غوترييش حلضور مفاوضات السويد والضغط على الوفود املتفاوضة لضمان أنينتج عنها اتفاق أو بداية اتفاق ،وعدم ترك األمور للمبعوث الربيطاين الدويل غريفيث( :ومن املقرر أن حيضر األمني العام لألمم
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املتحدة أنطونيو جوترييش احملاداثت اخلتامية يف السويد دعما جلهود مبعوثه للسالم يف اليمن لبدء عملية سياسية إلهناء احلرب
املستمرة منذ حنو أربع سنوات ...رويرتز .)2018/12/12
 ضغط السعودية على الرئيس اليمين هادي لقبول االتفاق املعروض (قالت مصادر للجزيرة إن السعودية ضغطت علىالرئيس اليمين عبد ربه منصور هادي لتوجيه وفد احلكومة اليمنية يف مشاورات السويد للموافقة على اتفاق وقف إطالق النار يف
مدينة احلديدة ومينائها .وأفادت املصادر أبن الوفد احلكومي قدم ورقة إىل هادي "املقيم يف الرايض" توصي بعدم التوقيع على
االتفاق كونه ال ينص صراحة على خروج احلوثيني من مدينة احلديدة ومينائها ،لكن الرئيس اليمين وجه ابلتوقيع عليه بعد
ضغوط شديدة من السعودية خالل الساعات املاضية ،وفقا للمصادر ...اجلزيرة نت )2018/12/13
 املسارعة بتعيني جنرال أممي ملراقبة وقف إطالق النار يف احلديدة (اختارت منظمة األمم املتحدة ،جنراال هولنداي ،لرتؤسبعثة مراقبة وقف إطالق النار بني األطراف اليمنية .وقال مبعوث األمم املتحدة إىل اليمن "مارتن غريفيث" ،إن اجلنرال اهلولندي
املتقاعد ،ابتريك كاميريت وافق على قيادة بعثة املراقبة يف اليمن .وأضاف أن كاميريت ميكن أن يصل إىل املنطقة يف غضون
أايم .أخبار اليمن  )...2018/12/14وقد نشر موقع رأي اليمن يف ( :2018/12/20قال ستيفان دوجاريك املتحدث
ابسم األمم املتحدة ،إن رئيس اللجنة اجلنرال اهلولندي املتقاعد ابتريك سيسافر إىل األردن غدا اخلميس ومنها إىل صنعاء مث
احلديدة)...
 ترحيب أمريكا العلين ابالتفاق ،فقد رحب وزير اخلارجية األمريكي بومبيو ابالتفاق معتربا أن ("السالم أصبح ممكنا يفاليمن" ...يب يب سي  ،)2018/12/14وقال يف بيان (هذه احملاداثت بني احلكومة اليمنية واحلوثيني متثل خطوة أوىل حامسة،
السالم ممكن ،مجيع األطراف لديها فرصة للبناء على هذا الزخم وحتسني حياة كل اليمنيني ،يتعني على اجلميع ،من أجل
املضي قدما ،االستمرار يف املشاركة ،وهتدئة حدة التوترات ،ووقف األعمال القتالية اجلارية ...املشهد اليمين .)2018/12/14
 اتصال السفري األمريكي الالفت للنظر مع احلوثيني( :وقال السفري األمريكي لدى اليمن ماثيو تولر أثناء حضوره املؤمترواملفاوضات اليت جرت يف ستوكهومل" :عقدن اجتماعا رمسيا بني السفراء وجمموعة من ضمنهم عضو من وفد احلوثي ...بطريقيت
اخلاصة كان يل تواصل مع بعض أفراد فريق احلوثيني يف املكان الذي تصفه ابجلميل ،وهو لقاء مجيل ابلفعل" وأيد أن "لقاءه
كان رمسيا ومباشرا معهم فقال" :أي لقاء أعقده لقاء رمسي ،فأن السفري األمريكي لدى اليمن  24ساعة يف اليوم" ...الشرق
األوسط السعودية .)2018/12/13
رابع ا :ومع أن اتفاق السويد مت بضغوط أمريكية ومن مث رحبت به كما ذكرن آنفا إال أن بريطانيا كذلك رحبت به وذلك

ألن أمريكا أوجدت له رأاي عاما ضاغطا إبعالء الصوت حول الدوافع اإلنسانية ومآسي اجملاعة يف اليمن وأمراض األطفال
نتيجة احلروب والقتلى واجلرحى...إخل وكأن هذه األمور استجدت اليوم! وهكذا فإن األجواء اليت صنعتها أمريكا لعقد االتفاق
مل ترتك جماال لربيطانيا إال أن ترحب ولكن على طريقتها أبن تركب املوجة لتغيري وجهتها أو على األقل ختفيف سرعتها ،ولذلك
رحبت ابالتفاق( :أعلنت اخلارجية الربيطانية ،اليوم الثالاثء ،ترحيبها بوقف إطالق النار يف اليمن ...وأشاد وزير اخلارجية
الربيطاين جريميي هنت ،يف تغريدة على موقع تويرت للخارجية الربيطانية ،جبهود املبعوث اخلاص لألمم املتحدة إىل اليمن مارتن
غريفيث ...اليمن نت )2018/12/18
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ويف الوقت نفسه قدمت مشروعا جمللس األمن لبحث االتفاق حبجة كيفية تنفيذه:
 (تسعى بريطانيا الستصدار قرار دويل آخر يف جملس األمن ،فعرضت مشروع القرار على اجمللس ملناقشته .فقالت مندوبةبريطانيا يف األمم املتحدة كارين ابيرس" :إن اململكة املتحدة وابعتبارها حاملة ملف اليمن ابجمللس الدويل ستستأنف العمل مع
كافة الزمالء على قرار جملس األمن ،للمصادقة على االتفاقيات اليت مت التوصل إليها من قبَل األطراف ،ودعم تنفيذها ومتكني
األمم املتحدة من مراقبة امتثال األطراف ووضع اخلطوات القادمة امللحة" ...صفحة شباب مين نقال عن صفحة احلكومة
الربيطانية .)2018/12/14
 وقال دبلوماسيون الثالاثء( :إن جملس األمن الدويل يدرس مشروع قرار بريطاين ،يطلب من األمني العام لألمم املتحدةأنطونيو جوترييش تقدمي مقرتحات حبلول هناية الشهر اجلاري ،بشأن كيفية مراقبة وقف إطالق النار يف احلديدة .ووزعت
بريطانيا مشروع القرار لدعم االتفاق على جملس األمن ،فيما مل يتضح مىت سيتم طرحه للتصويت ،حيث حيتاج القرار إىل 9
أصوات مؤيدة وأال تستخدم الوالايت املتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو الصني أو روسيا حق النقض "الفيتو" ...العني اإلخبارية
)2018/12/18
إن بريطانيا بتقدمي هذا املشروع تريد أن جتعله مدخال لألخذ والرد يف االتفاق حبجة كيفية املراقبة والتنفيذ واالنسحاب
لتطويل أمده فال يهم املتصارعني على أرض اليمن عدد القتلى من أهله وال حجم التدمري يف بنيانه ...وإمنا حتقيق مصاحلهم...
وعليه فيمكننا القول:
إن أمريكا وأعواهنا يف املنطقة خاصة السعودية جادون يف إهناء احلرب اليمنية اليوم والتوجه إىل مفاوضات تقود إىل حصة
معتربة من حكم اليمن للحوثيني ،أتباع إيران ،وابلتايل أتباع أمريكا ،وقد كشفت مفاوضات السويد عن هذه اجلدية .لكن هذا
التوجه األمريكي ال يعين أن أمريكا قادرة على حتقيقه يف ظل النفوذ اإلجنليزي الكبري يف اليمن ...فقد أرسلت بريطانيا وزير
خارجيتها إىل مفاوضات السويد  2018/12/13ملؤازرة مبعوثها الدويل غريفيث أمام رئيسه غوتريش األمني العام لألمم
املتحدة ،لذلك اقتصر االتفاق على احلديدة فقط ،ومت أتجيل امللفات األخرى خاصة مطار صنعاء إىل جوالت قادمة...
وكذلك فإن مواقف الوفد احلكومي كلها كانت تشكك يف تنفيذ ما مت التوصل إليه ،ما يشري إىل أهنا متت حتت ضغط
السعودية واألمني العام لألمم املتحدة ،ومن خلفهم أمريكا:
(وقال اليماين ،أثناء مؤمتر صحفي عقده يف ختام املفاوضات املنعقدة يف بلدة رميبو السويدية إن احلكومة اليمنية كانت قد
أبرمت  75اتفاقا مع احلوثيني لكنهم مل يلتزموا هبا .واهتم اليماين احلوثيني برفض رفع احلصار عن مدينة تعز ...وفيما يتعلق مبلف
مطار صنعاء ،قال اليماين إن احلكومة كانت مستعدة لفتحه أمام الرحالت الدولية عرب مطار عدن ،لكن احلوثيني رفضوا هذه
املبادرة .وأكد اليماين أن "مشروع إهناء االنقالب يبدأ من احلديدة" .وقال اليماين إن األمم املتحدة واجملتمع الدويل يتحمالن
املسؤولية يف إجبار احلوثيني على تنفيذ االتفاقات بشأن احلديدة وتبادل األسرى ...وتعليقا على إعالن األمني العام لألمم
املتحدة أنطونيو غوترييش عن خطط لعقد جولة جديدة قال" :ال ينبغي التفكري يف جوالت مشاورات جديدة ما مل يُ َّنفذ ما مت
التوصل إليه حاليا ...روسيا اليوم  ...)2018/12/13وكل هذا يفتح اباب كبريا للتملص من االتفاق أثناء التنفيذ والتلكؤ يف
عقد جوالت أخرى.
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وعليه فإن الراجح أن يكون تنفيذ اتفاق احلديدة صعبا ،األمر الذي تشري إليه االشتباكات اليت حصلت  14و،15
و 2018/12/16على مشارف احلديدة أي بُ ْعيد اإلعالن عن اتفاق السويد ،ما اضطر األمم املتحدة للتربير (وقال مصدر
ابألمم املتحدة "يف الوقت الذي ينص فيه اتفاق احلديدة على بدء فوري لوقف إطالق النار ،فمن الطبيعي أن تستغرق املسألة
 48إىل  72ساعة لكي تصل األوامر إىل مسرح العمليات ...نتوقع أن ينفذ وقف إطالق النار اعتبارا من الثالاثء") رويرتز
.2018/12/16
وهكذا فإن املتوقع هو أن تستمر األوضاع بني شد وجذب ،فمن نحية أمريكا فهي تريد إقفال املسرح العسكري وخاصة
يف احلديدة وموانئها ومن مث التوجه إىل احللول السياسية مع بقاء صوت احلوثيني مسموعا كما هو يف احلديدة ...ومن نحية
بريطانيا فهي توجد الذرائع الستمرار القتال لتحقيق أكرب قدر ممكن من إضعاف احلوثيني وأن ال يسمع هلم صوت يف احلديدة
قبل التوجه للحل السياسي...
خامسا :أما عن آخر السؤال (وهل يتوقع انتهاء أزمة اليمن هبذا االتفاق؟) فاألمر كما يلي:
إن هذا االتفاق ال حيل األزمة يف اليمن لتضارب مصاحل أمريكا وبريطانيا ومن مث أدواهتما احمللية املوقعة عليه ،وأقصى ما
ميكن أن ينتج عنه شيء من اهلدوء كاسرتاحة حمارب مث تسخن األمور من جديد ،وقد يتخللها على طريقة الرأمساليني حل
وسط حبكم مشرتك وفق مقاييس القوى يف اجلانبني ...وبطبيعة احلال فهذا ال يُنهي األزمة ،أي أن األحداث يف اليمن ستستمر
متقلبة ،هتدأ حينا ،مث تشتد حينا آخر َوفق ميزان القوى السياسية والعسكرية عند املتصارعني ...وأما الذي ينهيها فهو أحد
أمريْن كما ذكرن ذلك يف إصدارات سابقة:
األول :أن تتمكن أمريكا أو بريطانيا من حسم األمور لصاحلها ،فتهيمن على النفوذ يف اليمن ...وهذا األمر بعيد املنال
كما بيَّنا آنفا...
والثاين :وهو األقرب إبذن هللا أن يُكرم هللا هذه األمة ابخلالفة ،فتدوس نفوذ الكفار املستعمرين وتقلع جذورهم من البالد
﴿ويَوَمئِذ يَف َرح المؤِمنو َن
وتقضي على شرورهم بني العباد ،فيذل الكفر وأهله ،ويعز اإلسالم وأهله ،ويفرح املؤمنون بنصر هللا َ
بِنص ِر َِ
اّلل يَنصر َمن يَ َشاء َوه َو ال َع ِزيز ال َرِحيم﴾ ...وحقيق أبهل اليمن أهل اإلميان واحلكمة ،أن يُقيموا هذا األمر فيفوزوا يف
َ
الداريْن ،وهللا يتوىل الصاحلني.
الثالث عشر من ربيع الثاين 1440هـ
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